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 محترم والدین،

 

طریقہ کار نتیجہ کا ے پہلے سمیسٹر ک   

 

( 04/12/2020)بنانے کا طریقۂ کار بدل دیا ہے۔ کارڈ )نتیجہ(آپ کو اطالع دی جاتی ہے کہ اس سال ، ہمارے سکول نے رزلٹ   

ایک مخصوص درجہ) یعنی گریڈ( سے طالب اس دفعہ رزلٹ کارڈ میں، ہر مضمون کے لیے مختص نمبر نہیں دیے جائیں گے بلکہ 

 علم کی تعلیمی کارکردگی کو جانچہ اور سراہا جائے گا۔ 

 ان درجوں کو چار خصوں میں تقسیم کیا گیا ہے؛ 

 

 آداب

:(Advanced) اعلٰی درجہ  
 

سے  طالب علم اپنا ھوم ورک احسن طریقہ سے سر انجام دیتا ہے۔ ھوم ورک کرنے کے لیے وہ سکول میں سکھائے گئے سبق 
 اور خود بھی ریسرچ کر کے اپنے وسائل ) مختلف کتابوں اور نیٹ(  کو بروئے کار التا ہے۔ 

طالبعلم اپنا ھوم ورک  تسلسل، ذمہ داری اور خود مختاری کے ساتھ کرتا ہے۔   
 

: (Intermediate) درمیانی درجہ   
 

طالب علم عام طور پر اپنا ھوم ورک باقاعدگی اور خود مختاری کے ساتھ کرتا ہے، اور اس کو اچھے طریقہ سے کرنے کے لیے  
ے سبق کے عالوہ اپنے وسائل بھی استعمال کرتا ہے۔وہ سکول میں دیے گئ  

دوسروں سے مدد لے کر اور ال پرواہی سے بھی کرتا ہے۔ لیکن پہلے درجہ کے برعکس بچہ کبھی کبھی ھوم ورک    
 

: (Basic) بنیادی درجہ  
 

طالب علم صرف کبھی کبھی اپنا ھوم ورک کرتا ہے اور اسے سر انجام دینے کے لیے صرف استادوں کے بتائے گئے طریقوں اور 
 وسائل سے کرتا ہے۔

دوسروں سے مدد لے کر کرتا ہے اور اس میں الپرواہی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ ھوم ورک زیادہ تر باقاعدگی اور توازن سے نہیں کرتا   
 

(:First acquisition) درجہ آخری   
 

 طالب علم اپنا کام صرف اور صرف استاد کی موجودگی میں اس کے ساتھ مل کر اسی کے بتائے گئے طریقے کے مطابق کرتا ہے۔ 
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